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Kokouspaikka Valtuustosali 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Larko Sirpa 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 

Myllyoja Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Roininen Janne 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
Palmu Susanna, varavalt. 
Könkö Matti, varavalt. 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 
Ojala Joose, nuorisovaltuuston edustaja 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 55–61 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Jukka Heinämäki ja Niina Stenberg. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet 
on samalla varustettu 
nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 18.12.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Jukka Heinämäki Niina Stenberg  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 19.12.–25.1.2020. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 55 
12.12.2019  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 5.12.2019. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoit-
tanut valtuutetut Charlotte Nummenranta ja Satu Saarinen. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmien en-
simmäiset varavaltuutetut Susanna Palmun ja Matti Könkön. 
 
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 56 
12.12.2019  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 19.12.–25.1.2020.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Jukka Heinämäki ja Satu Saa-
rinen. 

 
Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutettu Jukka 

Heinämäki ja, valtuutettu Satu Saarisen poissa ollessa, valtuu-
tettu Niina Stenberg. 
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Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma 
 
Kh § 156 
2.9.2019 Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelu-

kaudelle 2020–2022. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on 
talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. 
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kunnanvaltuuston hy-
väksymään vuoden 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2019–2021, alkuvuoden 2019 talouskehitykseen ja vuosi-
na 2020–2022 odotettavissa olevaan talouskehitykseen. 

 
 Kunnan toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttöta-

louden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmas-
ta. Talousarvio sisältää seuraavat osat: 

 
1. käyttötalousosa, jossa asetetaan palveluille ja hallinnolle ta-

voitteet sekä budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
menot ja tulot, 

2. investointiosa, jossa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotanto-
välineiden hankinta ja niiden mahdolliset rahoitusosuudet sekä 
omaisuuden mahdollinen myynti, 

3. tuloslaskelmaosa, jossa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys 
käyttötalousmenoihin ja poistoihin, ja 

4. rahoitusosa, jossa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja 
käyttö. 

 
Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa pitää huomioida yhä 
aiempaa voimakkaammin konserninäkökulma. Jo talousarviovai-
heessa on huomioitava koko konsernin etu ja budjetointi sekä ta-
voitteet on asetettava sen mukaisesti.  

 
Kunnan vuoden 2020 veroprosentit tulee päättää ja ilmoittaa Ve-
rohallinnolle viimeistään 17.11.2019. 

 
Kunnan strategia ja talousarvio tulee yhteensovittaa. Talousarvio 
ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 
Valtuuston 14.11.2018 hyväksymässä kuntastrategiassa keskei-
siä ovat elinvoimaan ja kilpailukykyyn, hyvinvointiin ja osallisuu-
teen sekä toimintavarmaan organisaatioon liittyvät asiat.  
 
Elinvoiman ja kilpailukyvyn osalta tavoitteena on parantaa elinkei-
noelämän edellytyksiä ja kasvattaa työllisyyttä. Tavoitteena on  
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myös kunnan houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääntyminen. 
Hyvinvoinnissa ja osallisuudessa panostetaan kuntalaisten hyvin-
voinnin edellytysten parantamiseen, korkeatasoisiin ja tarpeiden 
mukaisiin palveluihin sekä kuntalaisyhteisön aktiivisuuden ja vai-
kuttavuuden tukemiseen. Toimintavarmassa organisaatiossa 
edistetään kestävää konsernitaloutta ja kustannustehokkuutta, 
henkilöstön osaamista ja sitoutumista sekä kuntaa johdetaan stra-
tegisesti ja ennakoiden. 

 
Kunnan toimintaa ohjaavia arvoja ovat avoimuus, tasapuolisuus ja 
usko tulevaisuuteen. 

 
Kunnan taloussuunnitelma ulottuu vuoteen 2022 saakka. Tässä 
vaiheessa mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumi-
sesta ei ole tietoa, joten taloussuunnitelmavuosissa ei varauduta 
mahdollisiin tuleviin uudistuksiin. Ne laaditaan nykyisen toiminta-
mallin mukaan. 

 
Talousarvion rakenteessa noudatetaan Kuntaliiton suositusta. 

 
Vuoden 2019 verotulokehitys koko maassa 

 
Ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla 
vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt 
kertyä kunnille elokuun loppuun mennessä yli 450 M€ toteutunut-
ta enemmän.  

 
Kunnille tilitettyjä ennakoita on kuluvana vuonna pienentänyt kak-
si toisistaan erillistä seikkaa: 1) tilitysten pohjana olevat ennakon-
pidätykset eroavat toimitetuista ennakonpidätyksistä Tulorekisteri-
ilmoittamisen ongelmien vuoksi 2) uudessa ennakkoperintäme-
nettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivu-
tulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu 
huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Tulorekisteri-
ilmoitusongelmien osuus tästä vajeesta on Verohallinnon selvityk-
sen mukaan noin 13 % ja kertymävajeen loppuosa johtuisi vero-
korttiuudistuksesta ja muista mahdollisista tekijöistä. 

 
Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuk-
sesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta 
joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn 
aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät ve-
ronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien  
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vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Verohallinnon arvion mukaan 
ennakonpidätystavan muutoksesta juontuva kertymä alkaa kor-
jaantua loppuvuodesta ja näkyisi näin ollen veronsaajilla tammi-
kuun 2020 tilityksissä. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuk-
sen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. 

 
Vuoden 2019 kertymävajeeksi olisi uudistusten johdosta mahdol-
lisesti muodostumassa jopa 600–700 miljoonaa euroa kuntien 
osalta. Tilitysvajeen korjaantumisen kohdentumista eri kuukausille 
on mahdotonta tarkasti arvioida tässä vaiheessa, koska se perus-
tuu verovelvollisten käyttäytymiseen. 
 
Koska kertymävaje johtuu kahdesta merkittävästä juurisyystä, sitä 
pyritään kaventamaan kahdella eri toimenpidelinjalla. Tulorekiste-
ri-ilmoittamisen ongelmia helpotetaan aktiivisesti antamalla koh-
dennettua tukea ilmoittamisongelmien kanssa painiville ennakon-
pidätysvelvollisille ja parantamalla Tulorekisterin käytettävyyttä.  
 
Verokorttiuudistuksen aikaansaama muutos ennakonpidätysten 
jaksottumisessa on Verohallinnon raportin mukaan pysyvä. Vuo-
den loppuun voimakkaasti painottuva ansiotulojen verotus laskee 
palkansaajien nettotuloja vuoden viimeisellä palkanmaksukaudel-
la ja toisaalta nostaa veronsaajien tilityksiä vuoden vaihteen mo-
lemmin puolin. Pääosin kuitenkin tammikuussa 2020.  
 
Jälkikäteen voidaan arvioida, että eri uudistusten valmistelussa ja 
käyttöönotossa on ollut puutteita, jotka on näkyneet suoraan ve-
ronsaajien tilityksissä. Uudistuksiin lukeutuu myös verotuksen 
joustava valmistuminen, joka on osaltaan aiheuttanut epävar-
muutta kunnallisveron kertymäaikatauluihin. 
 
Verontilitysjärjestelmän aikaansaamat kunnallisveron suuret kau-
sittaiset heilahtelut aiheuttavat epävarmuutta kuntien taloussuun-
nittelussa. Yhtäältä verontilitysjärjestelmä ja toisaalta verotukseen 
liittyvien uudistuksien johdosta verotulojen ennustettavuus ja seu-
ranta ovat tällä hetkellä huonolla tasolla ja niitä tulisi tulevaisuu-
dessa kaikin tavoin parantaa. Kuntaliitto onkin ehdottanut, että 
käynnistetään pikaisesti kuntien verontilitysjärjestelmän uudista-
mista koskeva selvitys. 
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Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Jokioisten kunnassa 
 
Tuorein veroennuste vuodelle 2020 perustuu 11.9.2019 tietoihin. 
Tämän perusteella ensi vuodelle aiemmin arvioitua verotuloker-
tymää joudutaan tarkistamaan alaspäin 370 000 eurolla. Tarkistet-
tu kokonaisverotuloennuste on 19,46 milj. euroa. 
 
Ensi vuoden valtionosuuksiksi arvioidaan 9,94 milj. euroa. Vuoden 
2019 valtionosuudet ovat 9,21 milj. euroa. Valtionosuudet kasva-
vat n. 720 000 eurolla. 
 
Ennustetuloslaskelma 
 
Vuodelle 2020 on laadittu ennustetuloslaskelma, jossa on huomi-
oitu em. verotuloja ja valtionosuuksia koskevat tiedot. Lähtökoh-
daksi on asetettu tasapainossa oleva talousarvio ja lievästi yli-
jäämäinen tulos sekä nykyiset veroprosentit. 
 
Ennustetuloskelman perusteella kokonaismenot voivat kasvaa 
0,92 % eli n. 318 000 euroa.  
 
Tällä hetkellä tiedetään, että pelkästään sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kustannukset tulevat kasvamaan omaa liikkumavaraamme 
enemmän. Sairaanhoitopiiri arvioi 4.9.2019, että Jokioisten kun-
tamaksut kasvaisivat ensi vuodelle 324 000 euroa. Tämän päälle 
tulevat muut kustannusten kasvut, esimerkiksi FSHKY:n omasta 
toiminnasta.  
 
Lisäksi pitää varautua henkilökunnan työehtosopimuksista aiheu-
tuviin palkankorotuksiin ja lomarahaleikkausten päättymiseen ar-
violta 210 000 eurolla. Kunta-alan palkkaratkaisut ovat tässä vai-
heessa avoinna, joten lopullista kustannusvaikutusta voidaan ar-
vioida vasta alustavasti. Pelkästään näistä pakollisista muodostuu 
arviolta noin 830 000 euron kustannuslisäys. Tämä ylittää meno-
jen kasvuvaran noin 512 000 eurolla.  
 
Jotta tasapainoinen talousarvio voidaan saavuttaa, tulee vuoden 
2020 talousarvion määrärahoja vähentää vuoteen 2019 verrattu-
na. Säästötarve on n. 2 % muista paitsi sote- ja henkilöstökuluis-
ta. 
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Muita lähtökohtia talousarvion laadinnalle 

 
Valmistelu käynnistetään jälleen tilanteessa, jossa yleisen talous-
tilanteen kehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä. Epävarmuus-
tekijät on huomioitava talousarvion valmisteluperusteissa. Talous-
kasvu pysynee paikallistasolla edelleen kohtuullisen vaatimatto-
mana. Kunnan väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos vai-
kuttavat palvelutarpeisiin ja rahoituspohjaan. 

 
Jotta kunnan lainamäärää pystytään edelleen laskemaan, tulee 
investointien osalta jatkaa niukkaa linjaa ja keskittyä pääsääntöi-
sesti vain ehdottoman välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin. Tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi tulee investoinnit rajoittaa puo-
leen poistojen määrästä eli 750 000 euroon. 

 
Oheismateriaalina ennustetuloslaskelma 11.9.2019 tiedoilla päivi-
tettynä. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2020 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko-
naismenoissa pyritään 2 %:n vähennykseen vuoden 2019 ta-
lousarvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaa-
litoimi sekä terveydenhuolto), 

2) että vuoden 2020 kunnan kokonaisinvestointien maksimimää-
rä on 750 000 euroa, 

3) vuoden 2019 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2020–2021 toimivat talousarvion 2020 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet, 

4) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita, 

5) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi,  

6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2019, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita, ja 

7) valita valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostuvan talous-
toimikunnan valmistelemaan talouden sopeuttamistoimia vuo-
sille 2020–2021. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 185 
11.11.2019 Talousarvioehdotuksessa (5.11.2019) tulos on 117 196,00 euroa 

positiivinen. Vuosikatteeksi muodostuu 1 423 170,00 euroa, mikä 
on hiukan vuoden 2018 talousarviota parempi. 
 
Käyttötalouden toimintakulujen kokonaismäärä on 34,97 milj. eu-
roa. Kasvua 388 840 euroa (1,1 %). Käyttötalouden toimintatuotot 
ovat 7,15 milj. euroa. Vähennystä 3 770 euroa (0,1 %). Henkilös-
tökulut ovat 9,34 milj. euroa. Kasvua 39 920 euroa (0,4 %). Koko-
naisverotuloiksi arvioidaan 19,54 milj. euroa, jossa vähennystä 
tämän vuoden talousarvioon verrattuna 64 000 euroa (0,3 %). 
Valtionosuudet ovat kasvussa. Niitä arvioidaan kertyvän 9,89 milj. 
euroa, 669 892 euroa tämänvuotista talousarviota enemmän. 
 
Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien ta-
lousarvioehdotukset ja ehdotusten perusteella muodostuva tulos 
sekä rahoitukseen liittyvät näkökohdat. 
 
Talousarvioehdotukset (tuloslaskelma, osastojen talousarvioehdo-
tukset ltk-tasolla ja investointiehdotukset) ovat esityslistan oheis-
materiaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä talousarviota koskevat esittelyt tiedoksi, ja 
 

2. hyväksyä, että esittelyiden ja oheismateriaalin pohjalta laadi-
taan lopullinen talousarvio teksteineen ja tavoitteineen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioehdotuk-
seen lisätään 10 000,00 euroa yksityisteiden tieavustuksiin ja in-
vestointiosassa varataan 35 000,00 euroa Pikku-Liesjärven leiri-
keskuksen kunnostukseen myös suunnitelmavuosina 2021–2022. 

 
Talousarvioehdotuksen käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa 
kokouksessa 25.11.2019. 
 

 
 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi


 
           Jokioisten kunta  kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 12.12.2019 130 5 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

050 592 5858  
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi 
 
 

 
 
 
 

Merkittiin, että tämä pykälä siirrettiin yksimielisesti käsiteltäväksi 
kokouksen viimeisenä asiana. 
 
Merkittiin, että osastopäälliköt esittelivät kokouksessa oman osas-
tonsa talousarvioehdotukset. Lisäksi esiteltiin ehdotusten perus-
teella muodostuva tulos sekä rahoitukseen liittyviä näkökohtia. 
 
Merkittiin, että Susanna Palmu poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn aikana klo 18.27. 
 
- - - - - - - - - - 

Kh § 193 
25.11.2019 Lopullinen talousarvioehdotus 2020 on valmisteltu kunnanhalli-

tuksen edellisen käsittelyn pohjalta. Talousarvioehdotuksessa 
vuosikatteeksi muodostuu 1 530 360,00 euroa ja tilikauden tu-
lokseksi 107 190,00 euroa. Myös suunnitelmavuodet 2021 ja 
2022 ovat tulokseltaan positiivisia. Laaditun talousarvion ja ta-
loussuunnitelman perusteella suunnittelukauden talous on tasa-
painossa. Jokioisten kunnalla ei ole aiemmilta tilikausilta kattama-
tonta alijäämää. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

esityslistan oheismateriaalina (ladataan perjantaina) olevan vuo-
den 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020–2022 talous-
suunnitelmaehdotuksen liitteineen.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että puheenjohtaja Rami Lehtinen poistui kokouksesta 
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.42 ja kokouksen puheenjoh-
tajaksi tuli varapuheenjohtaja Jyrki Kanerva. 
 
- - - - - - - - - - - 

Valt. § 57 
12.12.2019 Valtuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsiteltäväksi siten, että 

ensin käydään yleiskeskustelu, jonka aikana voidaan käyttää 
ryhmäpuheenvuorot sekä sen jälkeen käsitellään vuoden 2020 ta-
lousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022 liitteineen talousarvio-
kirjan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisen ryhmän/asiakokonai-
suuden kohdalla tehdään mahdolliset muutosehdotukset sekä 
suoritetaan mahdollisesti tarvittava äänestys. 

 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. 
 

Yleiskeskustelun puheenvuorojen päätyttyä puheenjohtaja totesi 
siltä osin keskustelun päättyneeksi. 

 
Yleiskeskustelun jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

 
Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana valtuutettu Petri 
Okkonen esitti Jokioisten Keskustan valtuustoryhmän toivomus-
ponnen koskien kunnan ostolaskutietojen julkistamista. Jokioisten 
Keskustan valtuustoryhmä toteaa toivomusponnessaan, että Jo-
kioisten kunnan ostolaskut ovat olleet vuonna 2018 noin 21,6 milj. 
euroa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Nämä tiedot eivät pidä 
sisällään toimittajatietoja, joiden julkistamista Kuntaliitto suosittaa. 
Näistä tiedoista voidaan todentaa mm. hankintojen kohdentumi-
nen julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä mitkä toimittajat ovat 
päässeet toteuttamaan kunnan hankintoja. 
 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Jokioisten kun-
ta julkaisee mahdollisimman nopeasti ostolaskutiedot kansalliselle 
handata.fi-sivustolle. Palvelu on kunnille ja yksityisille käyttäjille 
ilmainen, joten avaaminen ei ainakaan voi olla rahasta kiinni. Ensi 
vuonna palvelusta löytyvät myös kuntien ja valtion viranomaisten 
hankinnat ja ostolaskutiedot. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se olla yksimielinen 
valtuutettu Okkosen esittämästä Jokioisten Keskustan valtuusto-
ryhmän toivomusponsiehdotuksesta. Valtuusto hyväksyi yksimie-
lisesti toivomusponnen. 

 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2022 talous-
suunnitelmaksi. 

 
Lisäksi valtuusto hyväksyi Jokioisten Keskustan valtuustoryhmän 
toivomusponnen kunnan ostolaskutietojen julkaisemisesta.      

 
Hyväksytty talousarvio vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelma 
vuosille 2020–2022 säilytetään pöytäkirjasta erillään arkistossa 
asianomaisessa kohdassa. 
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 
 
Kh § 196 
25.11.2019 Voimassa olevan kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan kuntien 

yhteistoimintasopimukset (ml. kuntayhtymien perussopimukset) 
on saatettava lain 8 luvun mukaisiksi vuoden 2019 loppuun men-
nessä (147 § 5 mom.). Sairaanhoitopiirin perussopimuksesta 
puuttuu tällä hetkellä ehtoja, joita kuntalain 56 § edellyttää. Lisäksi 
perussopimuksessa on päivitystarpeita johtuen siitä, että sitä on 
viimeksi päivitetty vuonna 2009.  
 
Sairaanhoitopiirin tilaajarenkaassa sovittiin keväällä, että sairaan-
hoitopiiri tekee kunnille esityksen perussopimuksen muutoksista. 
Esitystä muokattiin syksyn aikana pienemmässä ryhmässä, jossa 
oli mukana edustaja kultakin seudulta. Erityisesti valmistelussa on 
käyty läpi alijäämän kattamista, investointien jakoperustetta ja so-
pimusohjauksen määrittelyä koskevia ehtoja. Liitteenä olevaan tii-
vistelmään on koottu tärkeimmät sisältömuutokset ja niiden taus-
ta.  Lokakuussa pidetyn tilaajarenkaan käsittelyn jälkeen perus-
sopimusluonnos lähetettiin kuntiin lausunnoille 31.10.2019. Kun-
tien lausuntojen perusteella perussopimusta on edelleen täsmen-
netty. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton vuonna 2016 jul-
kaisemaa kuntayhtymän perussopimusmallia. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsen-
kuntien valtuustot. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähin-
tään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden 
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlas-
ketusta asukasluvusta (Kuntalain 57 §). 

  
Kuntalain 56 §:n vaatimukset kuntayhtymän perussopimuksessa 
sovittavista asioista: 
 
”Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 
 
1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 
2) kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun 

järjestämisvastuun siirtymisestä; 
3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun 

ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumää-
rästä ja äänivallan perusteista; 

4) kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, pää-
tösvallasta ja koollekutsumisesta; 
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5) siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, 
edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, se-
kä siitä, millä tavoin oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoitta-
miseen päätetään; 

6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta 
sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista 
asioista; 

7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 
8) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien 

jäsenkuntien asemasta; 
9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamises-

ta; 
10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilantees-

sa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasa-
painottamisesta; 

11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista 
jäsenkunnille. 
 

Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän 
muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsen-
ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja että sopimuksessa 
määrätyissä asioissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määrä-
enemmistö.” 
 
Esityslistan liitteenä (liite 17/2019) on selvitys perussopimusmuu-
toksista (poistot on yliviivattu ja lisäykset merkitty punaisella teks-
tillä). Esityslistan liitteenä (liite 18/2019) on myös tiivistelmä pe-
russopimusmuutoksista. 
 
Kuntaliiton perussopimusmalli on esityslistan oheismateriaalina.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 
esityslistan liitteen mukaisena (liite 17/2019). Perussopimus tulee 
voimaan 1.1.2020.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 58 
12.12.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liitteet 5/2019 ja 6/2019. 
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Valtuustoaloite elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian  
laatimiseksi Jokioisten kunnassa 
 
Valt. § 59 
12.12.2019 Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuusto-

aloitteen: 
 

”Lähiruoka ja seuturuoka on parhaimmillaan vastuullisesti tuotet-
tua ja helposti jäljitettävissä. Lähellä tuotetun suosiminen tukee 
paikallistaloutta ja tukee työllisyyttä ja on ekologista. Suosimme 
monipuolisiin ruokailutottumuksiin kasvamista. Tuontiruuan huo-
mattava vähentäminen pienentää hiilijalanjälkeä. 

 
Julkisessa keittiössä ruokalistat seuraavat kausivaihtelua ja am-
mattihenkilöstö voi toteuttaa itseään, myös henkilöstön työhyvin-
vointi kehittyy. Näin keskuskeittiö toimii kotimaisen ruuan tuotan-
non edistäjänä. Ruokalistoihin tulisi merkitä pääruoka-aineiden al-
kuperä. Jokioisilla jossain määrin jo hyödynnetään lähi- ja seutu-
ruokaa. 

 
Voimme kuntana nostaa tämän strategiassamme näkyvämmäksi 
ja edelleen tiivistää hyvää yhteistyötä hankintojen etukäteisval-
misteluista yhdessä tuottajien ja jalostajien kanssa. 

 
Me Jokioisten Keskustan valtuutetut esitämme, että 

 
a) kunta valmistelee elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian ja 

sen osana palvelu- ja hankintalinjauksen, joka huomioi lähi- ja 
seuturuokaketjun mahdollisuudet, 

b) huomioidaan maaseutuvaikutusten arvioinnin näkökulma, jo-
hon myös päätöksemme liittymisestä HINKU-kunnaksi liittyy, 
ja 

c) kunnassa kehitetään yrittäjien, ruokapalveluedustajien ja han-
kintahenkilöiden ennakoivaa markkinapuheenvuoroa. 

 
Jokioinen 12.12.2019 
 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 60 
12.12.2019 Kunnanjohtaja ilmoitti valtuutetuille, että 30.1.2020 klo 16.00– 

19.00 pidetään seudullinen iltakoulu seudun yhteistyöasioista. 
Samana päivänä, iltakoulun jälkeen pidetään myös valtuuston ko-
kous. Valtuutetuille jaettiin seudun yhteistyöasioita koskeva kun-
nanhallituksen pykälä (kh 9.12.2019 § 204). 
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Joulutervehdykset 
 
Valt. § 61 
12.12.2019 Kokouksen lopuksi valtuuston puheenjohtaja Hacklin loi katsauk-

sen kuluneeseen vuoteen ja sen merkittävimpiin tapahtumiin sekä 
kunnan tulevaisuuden näkymiin. Hän kiitti eri osapuolia ja yhteis-
työkumppaneita hyvästä yhteistyöstä ja esitti joulutervehdyksensä 
kaikille jokioislaisille. 

 
Valtuuston I varapuheenjohtaja Raiskio kiitti omasta sekä valtuu-
tettujen puolesta valtuuston puheenjohtajaa ja toivotti hyvää jou-
lua ja onnea uudelle vuodelle. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lehtinen kiitti myös kuluneesta 
vuodesta ja lausui joulutervehdyksensä. 

 
Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kanerva kiitti kunnanhalli-
tusta ja esitti joulutervehdyksensä. 

 
Lopuksi kunnanjohtaja Määttä esitti kiitokset henkilökunnan puo-
lesta ja esitti joulutervehdyksensä. 
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Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 12.12.2019  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 55, 56, 59–61 
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 57, 58 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää  
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 
Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 

 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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MERKINNÄT: Lisäysehdotukset punaisella ja poistoehdotukset yliviivauksella. 
 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 

 
Allekirjoittaneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat ovat 
kunnanvaltuustojen päätöksillä päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen 
muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä 
tämän perussopimuksen mukaisesti. 
 

I Luku Yleiset määräykset 
 
1. § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
 

Kuntayhtymän nimi on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen 
kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 
 

2. § Tehtävät 
 

Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin 
järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon 
palveluja sekä järjestää palvelusopimuksessa sovittu erikoissairaanhoito- ja 
kehitysvammahuolto. Kuntayhtymän tehtävänä on lisäksi huolehtia muista 
sairaanhoitopiirille säädetyistä tehtävistä. 

 
Kuntayhtymä voi järjestää tai myydä muitakin toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia 
palveluita, silloin kun se voidaan toteuttaa kuntayhtymän varsinaisessa, edellä 1 
momentissa määrättyä tehtävää varten perustetuissa toimintayksiköissä. 
Jäsenkuntaa ei voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien 
vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. 
 
Kuntayhtymä voi harjoittaa palvelutuotantokäytöstä poistettujen sairaalakiinteistöjen 
vuokraustoimintaa.  
 
Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee Kanta-Hämeen 
keskussairaalaa, joka käsittää sairaalakiinteistöt Hämeenlinnassa ja Riihimäellä sekä 
muita toiminnan vuoksi tarpeellisia kiinteistöjä sekä huoneistoja. Kuntayhtymä voi 
vuokrata ulkopuoliselle taholle osan omistamastaan kiinteistöstä tai toimitilasta, jos 
tästä ei aiheudu haittaa kuntayhtymän toiminnalle ja jos tämä on kuntayhtymän 
toiminnan tai talouden kannalta perusteltua.  
 
Kuntayhtymä voi ottaa huolehtiakseen jäsenkuntansa puolesta laissa säädetyistä 
kansanterveystyön tehtävistä ja siihen soveltuvista muistakin jäsenkuntansa kanssa 
sopimista tehtävistä. Kuntayhtymällä voi olla valtuuston perustamia liikelaitoksia, 
joiden toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä liikelaitoksen 
johtosäännössä. 

 
Kuntayhtymä voi lisäksi olla mukana liikelaitoskuntayhtymässä ja osakkaana tai 
jäsenenä muissakin yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän 
tehtäväalaa. 



 
 
3. § Jäsenkunnat 
 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, 
Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. 

 
4. § Jäsenkunnan ottaminen ja ero 
 

Jos kunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirretään Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiiriin, kunta tulee kuntayhtymän jäseneksi piirijaon voimaantulosta 
lukien. 

 

Jos jäsenkunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirretään Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiiristä toiseen sairaanhoitopiiriin, sen jäsenyys kuntayhtymässä päättyy 
piirijaon voimaantulosta lukien. 

 
Uuden jäsenkunnan liittyminen ja jäsenkunnan eroaminen edellyttävät 
perussopimuksen muuttamista kuntalain mukaisesti.  
 
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, 
perussopimuksen asiaa koskevan muutoksen hyväksymistä seuraavan 
kalenterivuoden alusta.  
 
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kuntayhtymän 
hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päättyessä.  
 
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymävaltuuston 
päätöksellä kunnan osuus tai osa nettovarallisuudesta, ottaen huomioon sekä 
eroavan jäsenkunnan että toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema. Mikäli muut 
kunnat eivät lunasta eroavan kunnan osuutta nettovarallisuudesta tai osaa siitä, 
alennetaan peruspääomaa. Mikäli kuntayhtymän nettovarallisuus on negatiivinen, 
eroava jäsenkunta on yhtymävaltuuston päätöksellä velvollinen suorittamaan 
kuntayhtymälle kunnan osuuden negatiivisesta nettovarallisuudesta. Korvaus 
nettovarallisuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron 
voimaantulosta lukien. 
 

 
5. § Jäsenkuntien peruspääoma 
 

Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttöpääomasta vuoden 
1997 aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen 
mukaisesti. Peruspääoma on 31.12.2019 yhteensä 81.361.248,85 euroa. 

 
Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen 
omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan 
jäsenkuntien osuuksina. 

 
Jos sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa 
siirtyy toiseen sairaanhoitopiiriin, on kuntayhtymän suoritettava sille sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle, jonka jäseneksi kunta siirtyy, korvaus siirtyvän kunnan 
peruspääomasta. 

 
Mikäli jäsenkunta muissa kuin 3 momentin tapauksessa eroaa kuntayhtymästä, 



sille suoritetaan valtuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. 
Mikäli muut jäsenkunnat eivät suorita kuntayhtymälle poistuvaa pääomaosuutta, 
alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan eronneelle 
kunnalle tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 

 
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä 
peruspääoman korottamisesta siirrolla vapaasta omasta pääomasta päättää 
yhtymävaltuusto. 
 
YhtymäSairaanhoitopiirin valtuusto päättää kuntayhtymän velvollisuudesta suorittaa 
jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Valtuusto päättää myös korkotasosta. 

 
6. § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 
 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista sekä velvoitteista 
määräytyvät peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.  
 
Kuntayhtymässä on pidettävä luetteloa jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 
Luettelossa on eriteltävä peruspääomaosuudet jäsenkunnittain (liite, tilanne 
31.12.2019). 
 

II Luku Valtuusto 
 
7. § Jäsenten lukumäärä ja äänimäärä 
 

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. 
 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Yhtymävaltuustoon valitsevat jäsenkuntien 
valtuustot jäseniä seuraavasti: 
 
Kunnan väestötietolain mukainen  Jäsenten 
vuodenvaihteen asukasluku  lukumäärä 

 
2000 tai vähemmän    1 
2001 - 8000     2 
8 001 - 25 000    3 
25 001 - 100 000    4 
100 001 - 400 000    5 
400 001 tai enemmän    6 

 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja 
varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu. 
 
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä yhtymävaltuustossa 
määräytyy kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan 
siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1 000 
asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien 
valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan 
valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien 
kesken. 
 

8. § Koollekutsuminen ja esityslista Kutsumisaika 
 



YhtymävValtuuston kokouskutsu on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä 
yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien 
kunnanhallituksille. 
 
Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista. 

 
9. § Päätösvaltaisuus 
 

YhtymävValtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) 
jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten 
yhteenlasketusta äänimäärästä. 
 

10. § Toiminta 
 

Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä. Yhtymävaltuuston 
toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä työjärjestyksessä. 

 
III Luku Toimielimet 
 
11. § YhtymähHallitus 
 

Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen. Yhtymähallituksen toimikausi on 
yhtymävaltuuston toimikausi, jollei yhtymävaltuusto ole päättänyt lyhyemmästä 
toimikaudesta. 
 
YhtymähHallituksessa on 11 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
YhtymähHallitus kokoontuu hallintosäännössä määrätyllä tavalla. 

 
12. § YhtymähHallituksen tehtävät, ratkaisuvalta ja toimivallan siirtäminen hallitukselle 
  

YhtymähHallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa ja huolehtii tällöin 
kuntayhtymän hallintotehtävistä siten kuin siitä erikseen kuntalaissa ja erityislaissa 
säädetään tai perussopimuksessa tai muissa kuntayhtymän hallintosäännössä 
määrätään. 
 
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää sekä tekee sen 
puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty. 
 
YhtymähHallitus ratkaisee yhtymän toimialaan ja toimivaltaan kuuluvat asiat lukuun 
ottamatta yhtymävaltuuston päätettäväksi määrättyjä asioita ja hallintojohtosäännöllä 
viranhaltijalle päätettäväksi määrättyjä asioita. 
 
Kuntayhtymässä voidaan toimivaltaa siirtää kuntalain 14. §:n 91 §:n mukaisesti. 
Toimivallan siirtämisestä määrätään tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännössä.  
 
YhtymähHallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys yhtymävaltuuston päätöksestä 
tehdyn valituksen johdosta. 
 

13. § Allekirjoittaminen, puhevallan käyttö ja tiedoksiannot 
 

Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen ja tiedoksiantojen 
vastaanottamiseen määrätään hallintosäännössä. 
 



Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa 
sairaanhoitopiirin johtaja. 

 
Hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on käyttää 
hallituksen puhevaltaa sekä edustaa hallitusta. 

 
Kuntayhtymälle tulevat tiedoksiannot ottaa vastaan sairaanhoitopiirin johtaja. Hallitus 
voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan puolestaan 
valtuutuksia, määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja maksuliikenteen hoidossa tarvittavia 
asiakirjoja. 

 
14. § Muut toimielimet 
 

Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymävaltuuston päättämiä toimielimiä, joiden 
kokoonpanosta, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä. 

 
15. § Johtokunnat 

 
Kuntayhtymän perustamalla liikelaitoksella on yhtymähallituksen alainen johtokunta, 
jonka kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään 
hallintosäännössä. 

 
 

IV Luku Suunnittelu ja talous 
 

14 16. § Kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma 
 

Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on kuntalain 110 §:n mukaan oltava 
tasapainossa tai ylijäämäinen. 

 
Taloussuunnitelman valmistelussa on jäsenkunnille varattava tilaisuus ehdotusten 
tekemiseen kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämisestä. Olennaisista 
kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on 
pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. YhtymävValtuustolle annettavaan ehdotukseen 
on liitettävä selvitys kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevista jäsenkuntien 
esityksistä ja niiden huomioonottamisesta suunnitelmaehdotuksessa. 
 
Kuntayhtymän talousarvion ja –suunnitelman hyväksyy yhtymävaltuusto. 
 
Taloussuunnitelma ja talousarvio on lähetettävä tiedoksi jäsenkunnille välittömästi 
sen tultua hyväksytyksi suunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

 
17. § Omistajaohjaus 

Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely (esimerkiksi 18. §:n 
mukainen tilaajarengas), jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan 
pidemmän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen 
huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, kuntien 
omistajapolitiikka, kuntayhtymän henkilöstöpolitiikka sekä palveluiden käyttäjien 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.  

 

Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla 
todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. 



Yhtymähallitus raportoi jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta 
vähintään kahdesti vuodessa. 

 

Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien kunnanhallitukselle kuntakonsernin 
taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen 
tarvittavat tiedot edellä kuvatun mukaisesti. 

 
 
18 § Kuntayhtymän sopimusohjaus 

 
Sopimusohjaus 

 
Sopimusohjauksen toteuttamiseksi Jjäsenkunnat voivat muodostaa muodostavat 
tilaajarenkaan, joka sopii neuvottelee tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien puolesta 
kuntayhtymältä ostettavien palvelujen määrästä, laadusta, järjestämistavasta ja 
maksuista. Jäsenkunnat sopivat tilaajarenkaan muodostamisesta ja noudattamistaan 
sisäisistä menettelytavoista keskenään. Samassa yhteydessä sovitaan 
erikoissairaanhoidon ja perustason palveluiden rajapintaan liittyvistä toiminnoista ja 
vastuista. Kuntayhtymän puolesta sopimuksen hyväksyy yhtymähallitus ja talousarvio 
ja -suunnitelma valmistellaan sen pohjalta. Jäsenkuntien tai niiden muodostaman 
kuntayhtymän puolesta sopimuksen hyväksyy kunkin organisaation hallintosäännön 
mukaan toimivaltainen viranomainen.  
 
Tilaajarenkaaseen kuuluvat jäsenkuntien ja kuntayhtymien edustajina kuntien ja 
kuntayhtymien ilmoittamat henkilöt. Kokoonpanossa tulisi huomioida, että edustus on 
sekä toiminnan että talouden näkökulmasta riittävä. 
 
Jäsenkunta ja kuntayhtymä voivat sopivat vuosittain myös kuntayhtymän itse 
tuottamien tai ostamiensa palvelujen määrästä, laadusta, järjestämistavasta ja 
maksuista seuraavan vuoden aikana sopimusohjausmenettelyä käyttäen. 
 
Kuntayhtymän vuosittain kunnilta keräämät maksut (kuntamaksut) sovitaan 
sopimusohjausmenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudattaen voidaan sopia 
myös muista toimintaa ja taloutta koskevista palveluista, joiden 
hinnoittelumekanismista sovitaan erillisessä sopimuksessa. 
 
Kuntamaksut määräytyvät seuraavasti: Sairaalan oman toiminnan perusteella 
laskutettavissa kuntamaksuissa otetaan huomioon kuntayhtymän omassa 
sairaalassa tai toimintayksiköissä annetun hoidon kustannukset. Ulkopuolisten 
sairaaloiden käytön perusteella laskutettavissa kuntamaksuissa otetaan huomioon 
kuntayhtymän ulkopuolisissa sairaaloissa tai toimintayksiköissä annetun hoidon 
kustannukset. Kuntakohtainen jako perustuu 2,5 vuoden toteumajaksoon, joka 
päättyy talousarvion valmisteluvuoden kesäkuun lopussa. Ensihoidon vuosikohtainen 
kuntamaksu jaetaan jäsenkunnille asukasluvun suhteessa.  
 
Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaa tai tilaajarengasta tai jäsenkunnan ilmoittamaa 
kunnan edustajaa (esimerkiksi alueellinen kuntayhtymä) talousarviovuoden aikana 
kuukausittain kahdesti kuukaudessa 1/12 1/24 sopimuksen loppusummasta.  
 
Sopimusohjausmenettelyssä sovitaan lisäksi kuntayhtymän ja jäsenkunnan tai 
tilaajarenkaan kesken yhtymävaltuuston hyväksymien yhdenmukaisten perusteiden 
mukaisista käytettävistä menettelytavoista silloin, kun tuotettujen palvelujen määrä tai 
käyttö poikkeaa merkittävästi sovitusta. Palvelusopimuksessa kuvataan menettely, 
jota noudattaen kesken talousarviovuodenkin palvelusopimusta voidaan tarvittaessa 



muuttaa, mikäli sopimusta tehtäessä vallinneet lähtökohdat ovat merkittävästi 
muuttuneet.  

 
Mikäli kuntayhtymä ja jäsenkunta tai tilaajarengas eivät ole tehneet 
sopimusohjauksen mukaista sopimusta seuraavan vuoden palvelujen käytöstä, 
kuntayhtymä perii siltä osin palvelujen käytöstä korvauksen 25 §:n tämän pykälän 1-8 
momenttien mukaisesti. 
 
 

19. § Alijäämän kattaminen ja ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille 
 

Taseeseen kertynyt alijäämä katetaan ensisijaisesti kuntalain 110.3 §:n mukaisesti: 
jäsenkuntien ja yhtymävaltuuston tulee hyväksyä yksilöidyt toimenpiteet alijäämän 
kattamiseksi osana taloussuunnitelmaa. Suunnitelmassa päätetään kattamiskauden 
kuntamaksujen tasosta ja kuntamaksut maksetaan sopimusohjauksessa käytetyn 
menettelyn mukaisesti. 
 

Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää 110.3 
§:n mukaisessa määräajassa, valtiovarainministeriö voi kuntalain 119 §:n mukaisesti 
määrätä selvityshenkilön, joka laatii ehdotuksen kuntayhtymän talouden 
tasapainottamista koskevaksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliseksi sopimukseksi. 

  
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä 
säädetyllä tavalla, jäsenkunnat maksavat alijäämän palveluiden käytön mukaisessa 
suhteessa vastaavalla tavalla kuin sopimusohjauksen periaatteiden mukaiset 
kuntamaksut kattamispäätöstä edeltäneellä tilikaudella ovat muodostuneet.  
 
Kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti kertyneitä ylijäämiä voidaan palauttaa 
kunnille kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Ylijäämät palautetaan vain 
jäsenkunnille, vaikka ne olisivat kertyneet ulkopuolisen myynnin seurauksena muilta 
kunnilta. Ylijäämät palautetaan kunnille palveluiden käytön mukaisessa suhteessa 
vastaavalla tavalla kuin sopimusohjauksen periaatteiden mukaiset kuntamaksut 
palautusvuotta edeltäneelle tilikaudelle ovat muodostuneet.   

 
 
15 20. § Tilinpäätös 
 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja. 
 
16 21. § Tilikauden tuloksen käsittely 
 

Hallitus tekee valtuustolle esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden 
tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 

 
17 22. § Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa.  
 
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa 
ja määrätty kuntayhtymän tarkastus hallintosäännössä. 

 
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä 
sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 

 



23. § Sisäinen tarkastus 
 

Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta 
määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 

 
18  24. § Poistot 
 

Poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto. 
 
V Luku Maksut 
 
19 25. § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus 
 

Suoritehinnoittelua sovelletaan muiden yhteisöjen kuin jäsenkuntien laskutukseen. 
Jäsenkunnan osalta suoritehinnoittelua noudatetaan siinä tapauksessa, että kunnan 
kanssa ei ole voimassa olevaa 18 §:n mukaista palvelusopimusta.  
 
Suoritehinnoittelun perusteena on palvelusuoritteen täyskatteellinen hinta, joka 
sisältää toiminnan välittömät kustannukset, välilliset kustannukset, hallinnon 
yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

 

Jäsenkuntia ja muita yhteisöjä laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Tällöin kunnalta 
laskutetaan kuukausittain kuntalaisten käyttämien suoritteiden kokonaishinta. 

 
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus. Yksikköhintoja 
määrättäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien 
maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 

 
Hallituksella on varainhoitovuoden aikana oikeus tarvittaessa tarkistaa 
suoritehinnoittelua jäsenkunnilta palveluista perittäviä maksuja. 

 
Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen, korvausinvestointeihin varautuminen tai 
pidemmällä aikavälillä terve ja tasapainoinen taloudenhoito edellyttävät 
jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelusuoritteiden hinnoittelussa, voidaan 
se toteuttaa valtuuston päätöksellä. 
 

20 26. § Piirin ulkopuolella annetun hoidon maksut 
 

Piirin ulkopuolisissa sairaaloissa ja laitoksissa annetun hoidon kustannukset peritään 
jäsenkunnilta samansuuruisina kuin kuntayhtymä on nämä kustannukset 
jäsenkunnan potilaista näille sairaaloille ja laitoksille suorittanut ottamalla kuitenkin 
huomioon 19 25 §:n ja 21 27 §:n määräykset. 
 

21 27. § Hoitokustannusten tasauksen maksu 
 

Yksittäisen potilaan hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet kustannukset, jotka 
ylittävät valtuuston vuosittain määräämän markkamääräisen talousarvion yhteydessä 
päättämän euromääräisen rajan, katetaan jäsenkunnilta asukasta kohti kannettavalla 
maksulla. 
 
Kustannuksissa otetaan huomioon  

 sekä kuntayhtymän omassa sairaalassa tai toimintayksiköissä annettu hoito, 
 että kuntayhtymän ulkopuolisissa sairaaloissa tai toimintayksiköissä annettu 

kuntayhtymän niille korvaama hoito ja 



  tai kunnan erikoissairaanhoidosta suoraan ulkopuoliselle sairaalalle, 
ulkopuoliselle toimintayksikölle tai toiselle kunnalle lain nojalla korvaama 
hoito. 

Kustannukset lasketaan sen suuruisiksi kuin ne laskutetaan jäsenkunnilta. 
 
Kun Mikäli on sovittu 19 18. §:n (sopimusohjaus) tarkoittamasta sopimusohjauksesta, 
kustannuksissa otetaan huomioon sekä kuntayhtymän omassa sairaalassa tai 
toimintayksiköissä annettu hoito että kuntayhtymän ulkopuolisissa sairaaloissa tai 
toimintayksiköissä annettu kuntayhtymän niille korvaama hoito. Kustannukset 
lasketaan sen suuruisiksi kuin ne olisi laskutettu jäsenkunnilta ja otetaan huomioon 
sopimusohjaukseen liittyvissä toteutuneiden kuntamaksujen laskelmissa. 

 

22 28. § Muut maksut 
 

Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan toimintayksikön jätevesimaksun 
  käyttömaksusta vastaa Hämeenlinnan kaupunki. 
 

Kuntayhtymän sellaisten menojen rahoittamisesta, joita kuntayhtymä ei omilla 
toimenpiteillään pysty kattamaan, jäsenkunnat vastaavat samassa suhteessa kuin 
19.3 § mukaan alijäämän kattamisesta. 5 §:n peruspääomaosuuksien suhteessa. 
 

23 29. § Erityisvelvoitteiden ja valmiuden ylläpidon maksuosuus 
 

Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peritään 
asukaslukuun perustuva ja valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
päättämä maksu (jäsenmaksu). Perussopimuksen tekohetkellä jäsenmaksulla 
katetaan potilasvakuutuksen, kehittämisen, myrkytystietokeskuksen ja 
pandemiavarautumisen kustannuksia. 

 
24 30. § Investointien pääomarahoitus  
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, 
jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai 
rahoituslaitokselta. Rahoituksen muodosta päättää valtuusto. 

 
Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionosuuden 
määräämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman 
jaon suhteessa. Jäsenkunnan osuus valtionosuudesta on näin lasketun kunnan 
perustamishankkeen kustannusosuuden ja kunnan valtionosuusprosentin mukainen. 

 
Perustamishankkeeseen saatu valtionosuus vähennetään hankintamenoista. 
Peruspääoma jaetaan uudelleen kuntayhtymän saadessa valtionosuutta sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtakunnallisissa suunnitelmissa tarkoitettuihin suuriin hankkeisiin. 

 
Kuntayhtymä hankkii ensisijaisesti pääomarahoitusta investointimenoon 
valtionosuutena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita rahoitusinstrumentteja 
yhtymävaltuuston hyväksymän rahoitus- ja korkoriskipolitiikan mukaisesti. Tällöin 
kunnat kustantavat investoinnit kuntamaksujen kautta.  
 
Toissijaisesti kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon 
jäsenkunnan rahoitusosuutena tai jäsenkunnan suostumuksella peruspääoman 
korotuksena. Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy tällöin 
peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa. 

  
Liikelaitos voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta. 



 
Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista päättää 
yhtymävaltuusto hankekohtaisesti. 

 
Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien 
vastuulla. 

 
 
25 31. § Maksujen ennakot 
 

Investointien pääomarahoitukseen kannettavien jäsenkuntien oman pääoman 
sijoituksien ennakoista ja maksuunpanoajoista valtuusto päättää sijoituspäätösten 
yhteydessä. 

 
Valtuusto päättää ennakkojen kantamisesta 23 29. §:n mukaisiin maksuihin. 

 
26 32. § Rahastot 
 

Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää valtuusto. 
 
27 33. § Suoritusjärjestys 
 

Maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenkunnille yhtenäiset. Ne 
määrätään maksuunpanon yhteydessä siten, että kunnille jää vähintään neljäntoista 
seitsemän (7 14) päivän suoritusaika. 

 

28 34. § Viivästyskorko 
 

Jos jäsenkunta ei ole suorittanut tässä luvussa tarkoitettua maksua, ennakkoa tai 
viivästyskorkoa määrättynä erääntymisaikana, se on velvollinen suorittamaan 
kuntayhtymälle valtuuston vuosittain etukäteen päättämän viivästyskoron. 
Viivästyskorko maksuun pannaan puolivuosittain jälkikäteen. 

 
 
VI Luku Kuntayhtymän purkaminen 
 
29 35. § Purkaminen 
 

Kuntayhtymä on purettava, jos sen tehtävät on järjestetty toisen kuntayhtymän tai 
jäsenkunnan muutoin hoidettavaksi. Purkaminen on suoritettava vuoden kuluessa 
tällaisesta järjestelystä. 
 
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. 

 
Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia 
koskevasta sopimuksesta. 
 

30 36. § Loppuselvitys 
 
Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät 
jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita 
loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten 
täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden osuuksien suhteessa. 

 



Jos niiden peruspääomaosuuksien kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä 
sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat 
velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 

 
 Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. 
 

Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa. 
 

 
VII Luku Voimaantulo 
 
31 37. § Voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee on tullut voimaan 1.1.2009 lukien. Sopimusta on muutettu 
1.1.2020 alkaen. 

 
Jäsenkuntien valtuustojen hyväksyminen: 
Forssa xx.xx.2019  
Hattula xx.xx.2019  
Hausjärvi xx.xx.2019 
Humppila xx.xx.2019  
Hämeenlinna xx.xx.2019  
Janakkala xx.xx.2019   
Jokioinen xx.xx.2019  
Loppi xx.xx.2019 
Riihimäki xx.xx.2019 
Tammela xx.xx.2019 
Ypäjä xx.xx.2019 

 
 
 
Liite Luettelo peruspääomaosuuksista jäsenkunnittain 31.12.2019 
 

 



Olennaiset sisällölliset muutokset perussopimukseen / 15.11.2019 

 

2 §:  Lisätty ehto, joka koskee oikeutta kiinteistön osan vuokraamiseen ulkopuoliselle.   

Lisätty ehto, joka mahdollistaa kuulumisen liikelaitoskuntayhtymään ja osakkuuden 
tai jäsenyyden muissakin yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän 
tehtäväalaa.   

 
Tarkoituksena perussopimuksen päivittäminen nykypäivän toimintatapojen 
mukaiseksi. 

 

4 - 5 § Poistetaan sairaanhoitopiirijaon vahvistamiseen liittyvät ehdot, koska 
sairaanhoitopiirijakoa ei enää vahvisteta vaan muutokset tapahtuvat eroamalla 
sairaanhoitopiiristä ja liittymällä uuteen. Lisätään perussopimusmalliin perustuva 
teksti. 

5 § Lisätty peruspääoman määrä sopimuksen hyväksymishetkellä ja otetaan 

perussopimuksen liitteeksi taulukko peruspääoman jakautumisesta kuntien kesken. 

Nykyisen perussopimuksen mukaan jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille 
suoritetaan valtuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Tämä 
on muutettu Kuntaliiton perussopimusmallin mukaiseen muotoon, jonka mukaan 
jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan valtuuston päätöksellä 
kunnan osuus tai osa nettovarallisuudesta. Tarkemmat taustat muutokselle löytyvät 
perussopimusmallin perusteluista, joissa todetaan mm. että osuuden suorittaminen 
peruspääomasta on voinut johtaa kohtuuttomiin ratkaisuihin. Kuntiin lähetettävistä 
liiteasiakirjoista käyvät ilmi kuntayhtymän tämän hetkinen peruspääoman määrä ja 
jakautuminen kuntien kesken sekä kuntayhtymän nettovarallisuus.   

 
 
14 - 15 § Lisätty perussopimukseen maininnat AVK-liikelaitoksesta ja sen johtokunnasta. 

Kuntalain 56 §:n mukaan perussopimuksessa on sovittava kuntayhtymän 
toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta. 

 
 
16 ja 19 § Kun alijäämän kattamisvelvollisuus on tullut kuntalakiin kuntayhtymiäkin koskevana ja 

siihen liittyvät eri säännökset löytyvät hajallaan kuntalaista, kuvaus 

taloussuunnitelman tasapainosta ja koko menettelyketjusta alijäämän synnyttyä 

koottiin selvyyden vuoksi perussopimuksen 16 § ja 19 §:ään.  

16 §:ään lisätty, että kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava 

tasapainossa tai ylijäämäinen. 

 19 §:ään lisätty: 

1) Mikäli alijäämää syntyy, se katetaan ensisijaisesti kuntalain 110.3 §:n 
mukaisesti: jäsenkuntien ja yhtymävaltuuston tulee hyväksyä yksilöidyt 
toimenpiteet alijäämän kattamiseksi osana taloussuunnitelmaa. 

2) Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää 
110.3 §:n mukaisessa määräajassa, valtiovarainministeriö voi kuntalain 119 
§:n mukaisesti määrätä selvityshenkilön, joka laatii ehdotuksen kuntayhtymän 
talouden tasapainottamista koskevaksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien 
väliseksi sopimukseksi. 

japy
Konekirjoitusteksti
Pöytäkirjan liite nro 6/2019Valtuusto 12.12.2019 § 58



3) Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta 
kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat maksavat alijäämän 
palveluiden käytön mukaisessa suhteessa vastaavalla tavalla kuin 
sopimusohjauksen periaatteiden mukaiset kuntamaksut kattamispäätöstä 
edeltäneellä tilikaudella ovat muodostuneet.  

 

Ehdotuksen 16 § sisältää siten kuntalain mukaisen talousarvioprosessin ja 18 
§ kuntayhtymässä käytössä olevan sopimusohjauksen kuvauksen. 

 

 19 §:ään lisätty kappale, jossa kuvataan mahdollisesti kertyvien ylijäämien palautus. 

17 §  Lisätty uusi pykälä, joka käsittelee kuntayhtymän omistajaohjausta, talouden ja 

toiminnan ajantasaista seurantajärjestelmää sekä raportointivelvollisuutta kunnille. 

Ehto vastaa sisällöltään Kuntaliiton perussopimusmallia.  

18 § Pykälään sisältyi aiemmin sekä sopimusohjausta että suoritteiden hinnoittelua ja 

laskutusta koskevat ehdot. Nämä on ehdotuksessa erotettu siten, että suoritteiden 

hinnoittelu ja laskutus kuvataan 25 §:ssä.  

Kuntayhtymän vuosittain kunnilta keräämät maksut (kuntamaksut) sovitaan 
sopimusohjausmenettelyä noudattaen. Ehdotuksessa todetaan, että samaa 
menettelyä noudattaen voidaan sopia myös muista toimintaa ja taloutta koskevista 
palveluista, joiden hinnoittelumekanismista sovitaan erillisessä sopimuksessa. Tällä 
viitataan esimerkiksi Forssan leikkaustoiminnan keskittämistä koskevaan 
sopimukseen, terveydenhuollon alueellisiin IT-sopimuksiin yms. 
 
Tilaajarengas neuvottelee tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien puolesta 
kuntayhtymältä ostettavien palvelujen määrästä, laadusta, järjestämistavasta ja 
maksuista. Samassa yhteydessä sovitaan erikoissairaanhoidon ja perustason 
palveluiden rajapintaan liittyvistä toiminnoista ja vastuista. Neuvottelujen lopputulos 
kirjataan sopimukseen.  
 
Mikäli kuntayhtymä ja jäsenkunta tai tilaajarengas eivät ole tehneet 
sopimusohjauksen mukaista sopimusta seuraavan vuoden palvelujen käytöstä, 
kuntayhtymä perii palvelujen käytöstä korvauksen suoritteiden hinnoittelua koskevien 
ehtojen mukaisesti – pykälän sisältö ei muutu, mutta tältä osin ehdotuksessa viitataan 
54 §:ään, koska ao. ehdot siirrettiin sinne. 
 
Pykälään on kuvattu kuntamaksujen määräytymismekanismi (talousarviovuotta 
edeltävän 2-5 vuoden toteuman mukaan). 
 
Ehdotuksen mukaan kuntayhtymä laskuttaa kuntamaksut kuukausittain (nykyisin 24 
laskua vuodessa). Tarkoitus on, että kuukausierän eräpäivä olisi jatkossa ennen 
kuukauden puoliväliä.   

 
23 § Lisätty maininta sisäisen tarkastuksen toiminnosta. 
 
28 § Kuntayhtymän sellaisten menojen rahoittamisesta, joita kuntayhtymä ei omilla 

toimenpiteillään pysty kattamaan, jäsenkunnat vastaavat ehdotuksen mukaan 
samassa suhteessa kuin 19.3 § mukaan alijäämän kattamisesta. Nykyisen 
sanamuodon mukaan vastuu jakaantuu 5 §:n peruspääomaosuuksien suhteessa. 

 



Taustaksi: Kuntalain 117 §:n mukaan kuntayhtymän sellaisten menojen 

rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siten kuin 

kuntien välisestä vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu.  

Tämä vastuunjako koskee vain jäsenkuntien keskinäisiä suhteita. Ulkopuoliseen 

nähden kuntayhtymä on ensisijaisesti itse vastuussa veloistaan, mutta jos se ei pysty 

niistä suoriutumaan, jäsenkunnat ovat niistä yhteisvastuussa. Tämän yhteisvastuun 

jakautumisesta kuntien kesken perussopimuksessa on siis ennakolta tarpeen sopia. 

Perussopimukseen sisältyvät perussopimusmallin mukaiset kohdat 6.1 § (vastuu 

veloista ja velvoitteista), 28.2 § (muista menoista) ja 19 § (vastuunjako taseeseen 

kertyneen alijäämän kattamisessa).  

 

29 § Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peritään 
asukaslukuun perustuva ja valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä 

päättämä maksu (jäsenmaksu). Selvyyden vuoksi ehdotukseen on kirjattu, että 

jäsenmaksulla katetaan potilasvakuutuksen, kehittämisen, myrkytystietokeskuksen ja 

pandemiavarautumisen kustannuksia. Tämän tyyppisten kustannusten osalta 

asukaslukua on pidetty paremmin soveltuvana laskutuksen perusteena kuin 

palvelujen käyttöä.  

 
30 § Investointien osalta ehdotukseen on lisätty seuraavat kohdat: 
 

Kuntayhtymä hankkii ensisijaisesti pääomarahoitusta investointimenoon 
valtionosuutena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita rahoitusinstrumentteja 
yhtymävaltuuston hyväksymän rahoitus- ja korkoriskipolitiikan mukaisesti. Tällöin 
kunnat kustantavat investoinnit kuntamaksujen kautta.  
 
Toissijaisesti kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon 
jäsenkunnan rahoitusosuutena tai jäsenkunnan suostumuksella peruspääoman 
korotuksena. Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy tällöin 
peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa. 

  
Liikelaitos voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta. 

 
Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista päättää 
yhtymävaltuusto hankekohtaisesti. 
 

33 § Ehdotuksen mukaan maksut jäsenkunnille laskutetaan siten että kunnille jää 
vähintään 14 päivän suoritusaika nykyisen 7 päivän sijaan.  

 
  




